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SAMEN zorgen voor een veilige buurt

Inbraak

Reeks inbraken te Beervelde (5/2)

Op 2/2 tussen 18u.45 en 20u.25 hebben onbekenden zich toegang verschaft tot een woning
gelegen in Ruilare. De daders kunnen de achtertuin betreden door de omheining over te klimmen. De achterdeur kan worden geopend zonder
braakschade aan te richten, alhoewel de bewoners deze deur slotvast hadden gemaakt. De aarde van hun schoenen werd met een handdoek
verwijderd zodat ze de woning proper konden
betreden. De volledige woning werd doorzocht.

Op 5/2 om 3 uur werd een poging inbraak vastgesteld in een woning in de Toleindestraat. Een verdachte
poogde het cilinderslot van de voordeur te forceren. De
bewoners werden wakker van het geluid en merkten een
schim aan de voordeur. Hierop ging de verdachte lopen. Er
is geen nadeel.

Op 2/2 tussen 10 uur en 19u.15 verschaften onbekenden zich toegang tot een woning gelegen in
de Berkenstraat. De verdachte klimt over de haag
via de tuin, betreedt achteraan de woning langs
een garageraam, het raam wordt hierbij geforceerd op onbekende wijze. De woning werd doorzocht.
In de nacht van 2 naar 3/2 werd er tussen 23u.15
en 7u.25 ingebroken en een diefstal gepleegd bij
een gebouw in de Kloosterstraat. Alles werd
doorzocht en er werd geld gestolen.
Op 6/2 tussen 1 uur en 2u.15 werd een inbraak
en diefstal gepleegd in een woning in de Oude
Veldstraat. Via de losstaande voordeur werd de
woning betreden. De woning werd doorzocht.
Vanuit een kast in de woonkamer werden geld en
juwelen gestolen.
Op 16/2 tussen 17u.15 uur en 22u.20 hebben
onbekenden zich toegang verschaft tot een woning gelegen in de Verleydonckstraat. De daders
begeven zich naar de achterzijde van de woning.
Aldaar plegen zij braak op een raam en verschaffen zich toegang tot de woning. De daders
doorzoeken de woning. Er werd geld gestolen.

Op 22/2 werd er tussen 18 uur en 22u.30 een
inbraak en diefstal gepleegd bij een woning gelegen in het Weerstandshof. Onbekenden forceren
aan de achterzijde het keukenraam deels door
het stuk te slaan alsook open te wringen. Enkel
de bovenverdieping werd doorzocht. Het nadeel
betreffen juwelen. De daders hebben de woning
vermoedelijk via het schuifraam in de woonkamer verlaten.

verdachte persoon -voertuig
onmiddellijk MELDEN
BEL 101

In diezelfde nacht was er tussen 23u.15 en 3 uur nog een diefstal met braak in een woning in de Hanselaarstraat. Het slot
van de voordeur werd open gebroken. De woning werd doorzocht. Er werd geld gestolen.
Rond 3u.15 in die nacht werd een poging inbraak vastgesteld bij
een woning in de Toleindestraat. Er was geen nadeel, behalve
de braakschade.
Tussen 23u.30 en 6 uur werd een diefstal met braak gepleegd in
een andere woning in de Hanselaarstraat. Er werd geld gestolen.
Tussen 21u.30 en 1u.30 uur was er een inbraak en diefstal bij
nog een woning in de Hanselaarstraat. Uit een handtas werd
geld gestolen.
Tussen 23u.30 uur en 8u.40 werd een diefstal met braak gepleegd bij een woning in de Toleindestraat. Uit een portefeuille
in een handtas werd geld gestolen.
Bij een andere woning werd tussen 23 uur en 8 uur een poging
diefstal met braak gepleegd in de Toleindestraat. Er is enkel
braakschade.
Tussen 0u.30 en 6u.30 werd nog een diefstal met braak gepleegd in een woning in de Toleindestraat. Onbekenden konden
de woning binnendringen via de achterdeur. De benedenverdieping werd doorzocht. Er werden juwelen en geld gestolen.
Tussen 27/1 en 6/2 hebben onbekenden een inbraakpoging gepleegd bij een woning in de Toleindestraat. Er is enkel braakschade.

Diefstal uit voertuig
Op 8/2/ om 2u.48 werd een
bewoner aan de Dendermondse
steenweg gewekt door het
alarm van zijn voertuig. Ter
plaatse lagen 4 werkkoffers achteraan het voertuig. Een getuige
heeft 2 personen zien weglopen
en vluchtten in een voertuig,
vermoedelijk een Citroën Picasso.

Op 17/2 tussen 6u.15 uur en
16u.30 werd er een diefstal
gepleegd bij een voertuig Audi A6 dat geparkeerd stond
op de openbare weg ter
hoogte van de Antwerpsesteenweg. Onbekenden
hebben beide verstralers /
mistlampen onderaan de
voorbumper ontvreemd.
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Reeks inbraken omgeving Pauwstraat (14/2)

Inbraak handelszaak

Tussen 13/2 om 23 uur en 14/2 om 0u.45 hebben onbekenden
zich toegang proberen verschaffen tot een woning gelegen in de
Magerakkerlaan. De verdachten zijn vermoedelijk over het hekje
gestapt/gekropen en naar de achterdeur gegaan. Het vliegenraam wordt geopend en het slotplaatje van de achterdeur omhoog geplooid. De cilinder van het slot van de achterdeur wordt
afgebroken. De verdachten zijn niet binnengeraakt door de extra
grendel aan de binnenzijde.

Tussen 18/2 om 19u.15 uur en 19/2
om 8u.45 was er een inbraak en diefstal bij een handelszaak gelegen te
Dorp-West. De daders hebben zich toegang verschaft via de achterzijde. Daar
werd het achterraam opengewrongen/
geforceerd met behulp van een hard, plat
voorwerp en klommen ze zo de zaak binnen.
Het nadeel betreft geld.

In diezelfde nacht wordt er tussen 0u.25 en 0u.30 ingebroken bij
een andere woning gelegen in de Magerakkerlaan. Er is braakschade aan het klapraam/luik vooraan de woning. De cilinder is
afgebroken aan de zijdeur. Verschillende ruimtes en kasten/lades
worden doorzocht. Er is voorlopig geen nadeel.
Om 3u.05 proberen inbrekers zich toegang te verschaffen tot een
woning gelegen in Goed Ten Pauw. De bewoners werden gewekt
door lawaai. Door middel van gaatjesboren aan het raamdeur
achteraan de woning hebben de daders de woning betreden. Er is
niets doorzocht en er werd niets ontvreemd. De bewoner kan de
verdachte beschrijven als een Slavisch type, ongeveer 30 jaar
oud, 1m70 groot met kort zwart haar.
Tevens werd er tussen 0 uur en 0u.30 een inbraakpoging gepleegd bij een woning gelegen in de Pauwstraat. De bewoners
werden gewekt door lawaai aan de achterdeur en zijn gaan kijken. De dader(s) hebben het cilinderslot afgebroken aan de achterdeur. Het beschermplaatje wordt opgelicht. De woning is niet
betreden.
In diezelfde nacht was er tussen 0u.15 en 8 uur een inbraak en
diefstal bij een woning in de Steenakkerlaan. De daders hebben
zich toegang verschaft via een raam door "gaatjesboren". De bewoners werden gewekt door de kilte die door het opengebroken
raam naar binnenkwam. Er werden juwelen en geld gestolen.
Ook werd er tussen 2 uur en 8u.40 gepoogd in te breken bij nog
een woning gelegen in de Goed Ten Pauw. De daders hebben het
cilinderslot van de achterdeur opengebroken. Het cilinderslot aan
de voordeur is eveneens gemanipuleerd. De woning is voorzien
van een alarminstallatie, buiten de braakschade is er geen nadeel.
Bij een andere woning in de Steenakkerlaan werd er tussen 1 uur
en 8u.30 door onbekenden ingebroken. Via het houten raamwerk
op de benedenverdieping hebben de daders de woning betreden
door de "gaatjesboren"-methode. Er zijn juwelen ontvreemd.
Bij nog een woning werd er tussen 1 uur en 3 uur geprobeerd
zich toegang te verschaffen in de Steenakkerlaan. De daders hebben gepoogd het cilinderslot af te breken ter hoogte van de achterdeur. Dit is niet gelukt, de daders hebben de woning niet kunnen betreden.

Inbraak vervolg
Tussen 23/2 om 19 uur en 24/2 om 13 uur
hebben onbekenden zich toegang verschaft
tot een loods gelegen in de Kleine Heidestraat.
De daders hebben aan de achterzijde van de
loods de garagepoort geforceerd waarlangs ze
de loods zijn binnengegaan. Vermoedelijk werd
de hoofdschakelaar van de elektriciteitskast afgezet aangezien deze uit stond. Er is geen zicht
op het nadeel.
Tussen 23/2 om 17u.30 en 24/2 om 23 uur verschaften inbrekers zich toegang tot een woning
gelegen in de Oud-Hoflaan. De verdachten komen vermoedelijk via de oprit tot aan de achterzijde van de woning, waar ze de bedrading van
de schrikverlichting doorknippen. De verdachten
klimmen over het hekken en komen zo aan de
achterzijde van de woning. De verdachten klimmen vermoedelijk op een groene container om
zich via het dakterras naar de achterzijde van de
woning, eerste verdieping te begeven. De verdachten breken het raam open, vermoedelijk
met een klein scherp plat werktuig. De raamlijst
werd onderaan opengewrongen.
Op 27/2 tussen 18 uur en 23u.40 was er een inbraak en diefstal bij een woning gelegen in de
Toleindestraat. Aan de achterdeur is er een licht
braakspoor te zien ter hoogte van het slot, vermoedelijk afkomstig van een scherp voorwerp.
Er is tevens een braakspoor te zien aan een andere glazen achterdeur. Aldaar is het glas gebarsten en is er een klein stuk glas verwijderd ter
hoogte van het slot. De woning is volledig doorzocht. Het nadeel betreffen juwelen en geld.
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